
 

 باسمه تعالی

 تاریخ:   از درس اول تا چهارمتصحیح کردنی    امال نام و نام خانوادگی:

 

فلت اس ایي ٍ ًااًذیطیذى، تاریکی افشایذ اًذر دل، ٍ ًاداًی گوزاّی ق، رٍضٌایی افشایذ اًذر دل ٍ قٍ هخلَ غاًذیطِ کزدى اًذر کار خال

 است.

کٌیذ. ایي چٌذ ٍاصُ را بارّا ضٌیذُ ایذ ٍ خَاًذُ ایذ، یک بار  ّا، ّز پٌج گزٍُ دغتگفت: بچِّهعلن چٌذ کلوِ را رٍی تختِ ًَضت ٍ 

 ّا فکز کٌیذ. ی آىدیگز، بخَاًیذ ٍ دربارُ

 هي ّن هاًٌذ ضوا، هَجَدی سًذُ ّستن ٍ سًذگی هي، فزاض ٍ فزٍدّا ٍ داستاًی تَالًی دارد.

ام، ضٌاسٌاهِ ٍ سٌذ ضٌاخت ضوا در ّز جای ایزاى ٍ در ّز ی اعضای ایي خاًِاد ّوِْی ضواست ٍ هي عاهل پیَستگی ٍ اتٍّطي، خاًِ

 ی جْاى، سباى هلّی ایزاًیاى، یعٌی سباى فارسی است.گَضِ

ي حّي ٍ بلکِ با جاًتاى ّوزاّن، ضوا ًیش بکَضیذ کِ ّوَارُ با ّن ًگاّباى هیسهي پیَستِ بز سباى ضوا جاری ّستن ٍ با گَش، چطن، 

 .باضین

 داستاى سًذگی هي اس ّواى آغاس تاریخ هیْي عشیشهاى، ایزاى، ضزٍع ضذُ است ٍ ّوچٌاى با ضَر ٍ ضادابی اداهِ دارد.

ضَد. افتخارّایی کِ ضوا فزسًذاى هْزباى، با تالش ٍ یابذ ٍ بشرگ هیّای هْزباى هي، پزٍرش هیوِقّز ایزاًی با آٍاّای دلٌطیي ٍ ً

وت هي ٍ ضوا بِ ایي است کِ با ّن، کٌار ّن ٍ ًگاّباى ضضَد. بشرگی ٍ عتبار هي هیسزبلٌذی ٍ اآفزیٌیذ، باعث کَضص خَد هی

 ّن باضین.

ّا ضذُ ٍ تغییزات ٍ لیقِصزُ در طَل تاریخ، گزفتار حی دٍم خَدم بزایتاى بگَین؛ چَى ایي چی چْزُخَاّذ کوی دربارُهی ناکٌَى دل

 ، هعٌی ٍ هعوَالً یک ضکل ًَضتي دارد.ضلفّطای اس پیکز هي است. ّز ٍاصُ، لوِ یا ٍاصُ، پارُچٌذگاًگی ّایی را پیذا کزدُ است. ّز ک

 چارپایی، بز اٍ کتابی چٌذ                      بََد ًِ داًطوٌذ        غًِ هحقّ

 یشم است یا دفتزحکِ بز اٍ              را چِ علن ٍ خبز         ذ ْی هغتآى 
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